
 بدن زن و نمایندگِی فرهنگ سیاسی در ترکیه؛

مروری بر تاریخچه ی حجاب در ترکیه

نهال تابش

 این روزها که زنان ایرانی برای دستیابی به حقوق  خود، از جمله لغو قانون حجاب اجباری، مبارزه می کنند،

 در ترکیه گروه های سیاسی رقیب دوباره برای کسب محبوبیت در بین اقشار سنتی، مسئله ی حجاب را مطرح

.کرده اند

 کمتر از یک  سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری ترکیه جناح های سیاسی رقیب با ارائه ی الیحه ی

 می خواهند حجاب را که عمالً در ترکیه اختیاری ا ست قانوناً« ضمانت قانون اساسی برای روسری»

.کنند« اختیاری»

 را پیشنهاد کرده و از طرف مقابل، تشکل های« ضمانت قانون اساسی برای روسری»از یک طرف، دولت 

«.ضمانِت حقوق ما مبارزه ی ماست»زنان می گویند 



 اپوزیسیون اصلی دولت که از مخالفان ،(CHP) کمال قلیچدار اوغلو، رئیس حزب جمهوری خواه خلق

 پوشیدن حجاب در ادارات دولتی ترکیه بود، در مواضع پیشین خود تجدیدنظر کرده و خواستار قانون جدیدی

او اخیراً با انتشار. برای حمایت از حق اشتغال زنان در حوزه ی خدمات عمومی با یا بدون حجاب شده است  

داشته «در گذشته اشتباهاتی»یک بیانیه ی ویدئویی در توئیتر گفت که حزبش درمورد مسئله ی روسری   

منظور او قانونی بود که در دوران حکومت حزبش تصویب و اجرایی شد و پوشیدن روسری را. است  

او همچنین سال ها قبل در یک. برای کارمندان در ادارات دولتی و در مؤسسات آموزش عالی ممنوع کرد  

و در بیانیه ی اخیرش خوانده بود «یک مترمربع پارچه»برنامه ی تلویزیونی با لحنی تحقیرآمیز روسری را   

در آن حزب او الیحه ا ی برای اصالح قانون به مجلس ارائه کرده که. می خواست از آن حرف فاصله بگیرد  

زنانی که در مؤسسات عمومی کار می کنند یا زنانی که با سازمان های حرفه ای یا اتحادیه های: »آمده است  

 چنین سازمان هایی سروکار دارند، نباید به شیوه ای ناقض حقوق و آزادی های اساسی شان موظف به پوشیدن

».یا نپوشیدن لباسی شوند که برای انجام کارشان ضروری نیست

 اقدام»این اقدام از سوی حزب حاکم و سایر احزاب، گروه ها و سازمان های فمینیستی تعبیر به نوعی 

 تنها یک روز بعد از آن، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور و رئیس. شد «تاکتیکی در زمان انتخابات

 حزب عدالت و توسعه، در یک سخنرانی که در آن ویدئوها و تصاویری از اظهارات گذشته ی قلیچدار اوغلو

 به لطف: »گفت متهم کرد و« اعتراف به گناه»و دیگران علیه حجاب پخش شد، رهبر حزب مخالف را به 

.«مبارزه ای که انجام داده ایم، امروز مشکل حجاب در دستورکار ترکیه نیست

 نهاد. به این بسنده نکنیم: »گفت پس از چند روز، اردوغان پیشنهاد اصالح قانون اساسی را داد و

 اجازه دهید تا تغییرات بیشتری ایجاد. خانواده مان را که متشکل از ازدواج زنان با مردان است، تقویت کنیم

 :افزود  اکتبر،۲۲و در سخنرانی دیگری، در روز .« کنیم که باعث شود به آینده با اطمینان نگاه کنیم

 آیا در خانواده ای قدرتمند وجود دگرباشان جنسی ممکن است؟ ممکن. خانواده ی قدرتمند یعنی ملت قدرتمند»

 بیایید همراه هم ملتمان را از. می بینید که کدام احزاب سیاسی با این محافل همکاری می کنند. نیست

.«پس بیایید تا سازشی تاریخی را امضا کنیم. گرایش های گمراه و انحراف آمیز محافظت کنیم

 اکثر گروه های فمینیستی از قبیل. این امر به بحث های مختلفی در میان گروه ها و تشکل های زنان دامن زد

 این الیحه را معطوف به« زن کشی را متوقف خواهیم کرد»و « همبستگی بنفش»، «نان و گل سرخ»

 .سرکوب زنان و اقلیت های جنسی ارزیابی کرده و گفته اند اجازه نمی دهند که قانون مدنی دستکاری شود

:می گوید ،«شبکه ی دفاع از زنان»بوسه اُچر، فعال حقوق زنان از گروه 

 امروز درحالی که زنان ایرانی در میادین روسری هایشان را به آتش می کشند، قلیچدار اوغلو توضیح روشن

برخالف کسانی که به نمایندگی از زنان صحبت می کنند و دستور جلسات. و واحدی برای سکوالریسم ندارد  

دلیل اصلِی این دستورکار که در. بسیار دردناک تری دارند« زندگِی»تصنعی صادر می کنند، زنان مشکالت   
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حفظ زنان در خانواده، رد: آن اردوغان با تحکیم خانواده به قلیچدار اوغلو پاسخ داد، روشن است  

.خودمختارِی زنان و دامن زدن به نفرت از اقلیت های جنسی

 در این. ، تبعیض جنسیتی در ترکیه نگران کننده است۲۰۲۲بنا به گزارش کمیسیون اتحادیه ی اروپا در سال 

 گزارش آمده است که از وقتی ترکیه از کنوانسیون استانبول خارج شده، نگرانی هایی جدی درباره ی تبعیض

 کنوانسیون استانبول معاهده ی شورای اروپا در. جنسیتی و خشونت علیه زنان در ترکیه پدید آمده است

 مخالفت با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، خشونت مردان و تبعیض جنسیتی است که ترکیه بنا به

 گزارش اتحادیه ی اروپا همچنین به پس رفت در. تصمیم رئیس جمهور در بهار سال گذشته از آن خارج شد

 زمینه ی آزادی بیان، حقوق بشر و حاکمیت قانون، نقض حقوق زنان و اقلیت های جنسی و نقص شدید در

.پرداخته است عملکرد نهادهای دموکراتیِک ترکیه

 به نظر می رسد که دغدغه ی دولت ترکیه و جناح رقیب نه زنان و بنیان خانواده بلکه جلب رأی اسالم گرایان

 نخواهد در انتخابات سال آینده است؛ انتخاباتی که با توجه به آخرین نظرسنجی ها چندان به نفع حزب حاکم

.بود

 من: »نشان دادند البته اسالم گرایانی همچون فاطما یاووز، استاد الهیات، به سخنان اردوغان واکنش تندی

 برای روسری به اردوغان رأی دادم اما اگر یک تار موی خواهر و برادِر دگرباشم آسیب ببیند، این روسری

.«را می سوزانم

 

تاریخچه ی حجاب در ترکیه

 .بررسی تاریخچه ی حجاب در ترکیه بدون توجه به تحوالت سیاسِی پرفرازونشیِب این کشور ممکن نیست

.در ترکیه ی نوین و پس از استقرار جمهوریت، حجاب همیشه مسئله ای سیاسی بوده است

 در دانشگاه دولتی آنکارا که دانشجویان ملزم به پرداخت هزینه های اندکی بودند، حجاب

 حجاب آزاد بود اما دختران« خاور نزدیک»اما در دانشگاه خصوصی . ممنوع بود

.محجبه ِی خانواده های فرودست توانایِی تحصیل در این دانشگاه را نداشتند

 محدودیت های ترکیه در زمینه ی حجاب و لباس  و ظاهر مذهبی ریشه در تأسیس دولت مدرن و سکوالر

 ترکیه دارد؛ زمانی که مصطفی کمال آتاتورک، بنیان گذار جمهوری ترکیه، برای دورنگه داشتن نمادهای

 این مقررات بخشی از سلسله اصالحات گسترده ای بود که. مذهبی از خدمات دولتی مقرراتی تعیین کرد

 تقریباً همه ی جنبه های زندگی مردم ترکیه، از قانون مدنی تا الفبای آموزش وپرورش و آمیزش اجتماعی

.جنسیت ها را تغییر داد
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 .هرچند آتاتورک هرگز روسری را ممنوع نکرد اما فعاالنه مانع از استفاده از آن در اماکن عمومی شد

 تصور او این بود که درنهایت با فراگیرشدن هویت نوین و سکوالر، بسیاری از زنان حجاب از سر

.برخواهند داشت؛ اتفاقی که محقق شد

 گرچه دختران و زنان مجاز بودند که در اماکن عمومی روسری سر کنند اما پوشیدن روسری در مدارس

 اکثریت قاطع در کشوری با. ممنوع بود) کارمندان شاغل(و ادارات دولتی ) دانش آموزان و معلمان(

 ، این مقررات بیش از هرچیز مانع بزرگی در برابر دختران و زنان خانواده های سنتی و مذهبیمسلمان

 دختران خانواده های. لباس فرم دختران دانش آموز در سراسر کشور یکسان و بدون روسری بود. ترکیه بود

 در بسیاری از. می توانستند به مدرسه بروند« کاله گیس»محجبه اگر تمکن مالی داشتند، با خریدن و گذاشتن 

 لباس فرم ادارات دولتی. موارد دختران این خانواده ها از رفتن به مدرسه بازمانده و قادر به تحصیل نبودند

 هم شامل روسری نبود و زنان محجبه به دلیل همین مقررات راهی به ادارات دولتی نداشتند و فقط

 نتیجه ی این قوانین بازماندن از تحصیل و عدم اشتغال و. استخدام شوند می توانستند در بخش خصوصی

 دخترانی که در جمهوری نوین ترکیه، در سنین پایین همچنان محصور در. استقالل مالِی دختران و زنان بود

.چارچوب خانواده بودند،  راهی غیر از ازدواج و مادری نداشتند

  به دلیل افزایش قابل توجه دانشجویانی که روسری به سر۱۹۷۰ و اوایل دهه ی ۱۹۶۰در اواخر دهه ی 

  دانشجویی به نام خدیجه۱۹۶۷در سال . می کردند، موضوع حجاب در مؤسسات آموزش عالی تنش زا شد

 باباجان با روسری در کالس های درس دانشکده ی الهیات دانشگاه آنکارا حاضر شد و استدالل کرد که

 یا روسری ات را بردار»اما پس از فشار معلم تاریخ اسالم که « به خاطر عقیده اش سرش را پوشانده است»

 پس از اخراج باباجان، اعتراضاتی. اخراج شد ، کالس را ترک کرد و از دانشگاه«یا از کالس برو بیرون

 این. در دانشگاه برپا شد و در پی این اعتراضات، رئیس دانشگاه استعفا داد و دانشکده یک ماه تعطیل شد

.بود اولین اعتراض درمورد حجاب در دانشگاه ها

  حزب جمهوری خواه۱۹۸۷در دسامبر سال . در اماکن اداری هم گاه وبی گاه تنش بر سر پوشش وجود داشت

 خلق که دولت را در دست داشت، بخش نامه و مقررات تازه ای وضع کرد که بر اساس آن، پوشیدن روسری

.حاضر می شدند برای کارمندان دولت ممنوع بود و مردان باید با کراوات و بدون ریش در محل کار

حکومت با صدور مجموعه ای از.  مسجل شد۱۹۸۰اما ممنوعیت رسمِی حجاب پس از کودتای نظامی   

 مقررات و بخش نامه ها، زنان شاغل در بخش دولتی و دانشجویان تحصیالت عالی را از پوشاندن موی 

یک سال پیش از آن، در امتحانات ورودِی دانشگاه ها برای اولین بار اعالم شد که. سرشان منع  کرد  

دانشگاه آتاتورک هم اعالم. داوطلبان روسری  به سر و ریشو مجاز به ثبت نام در آزمون انتخاب رشته نیستند  

اعطا کرد به دانشجویانی که برای مدرک فارغ التحصیلی، عکس با روسری یا ریش ارائه می کنند، مدرکی  

آیین نامه ی پوشش مأموران و شاگردان مکاتب وابسته به وزارت معارف ملی» ۱۹۸۱در دسامبر . نمی شود  
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در این آیین نامه آمده بود که در هیچ یک از مؤسسات وابسته به وزارت. اجرایی شد« و سایر وزارتخانه ها  

بپوشانند معارف ملی، دانش آموزان نمی توانند در داخل مؤسسه سرشان را .

 در ادارات دولتی، این ممنوعیت تنها شامل کارمندان می شد و مراجعان به ادارات مجبور نبودند که

 در دادگاه ها هم ممنوعیت روسری فقط شامل قضات، وکال، کارمندان و کارگران شاغل. بی حجاب باشند

 اما در مؤسسات نظامی ممنوعیت روسری در گسترده ترین شکل اِعمال شد و داشتن هرگونه حجاب. می شد

.ممنوع بود) مثالً والدین(برای شاغالن، مراجعان و مالقات کنندگان 

 ۱۹۸۹ جدال بر سر حجاب در ترکیه ادامه داشت، تا اینکه درنهایت در دسامبر سال ۱۹۸۰در دهه ی 

 واگذار اختیار تصمیم گیری درمورد پوشش دانشجویان را به دانشگاه ها« شورای عالِی آموزش عالی ترکیه»

 ممنوعیت حجاب سلیقه ای و مشروط به تصمیم گیرِی رؤسای دانشگاه ها شد اما همچنان در موارد. کرد

 برای مثال، در دانشگاه دولتی آنکارا که دانشجویان. زیادی مانعی در برابر تحصیل دانشجویان محجبه بود

 «خاور نزدیک»اما در دانشگاه خصوصی . ملزم به پرداخت هزینه های اندکی بودند، حجاب ممنوع بود

.حجاب آزاد بود اما دختران محجبه ِی خانواده های فرودست توانایِی تحصیل در این دانشگاه را نداشتند

 یکی از اهداف این کودتا که به.  بار دیگر نظامیان ترکیه علیه دولت کودتا کردند۱۹۹۷ فوریه ی ۲۸در 

 حجاب را« شورای امنیت ملی. »معروف است، به عقب راندن گروه های اسالمی بود« کودتای پست مدرن»

 ، این۲۰۰۲و تا پایان سال  اعالم کرد در مؤسسات آموزشی، دانشگاه ها و امتحانات خدمات کشوری ممنوع

.ممنوعیت در تمام دانشگاه ها اجرا شد

 راه اندازی شد؛ جایی که در آن دانشجویان« اتاق اقناع»در همین دوره بود که در دانشگاه ها محلی به نام 

 پیشنهادهایی مثل جایگزین کردن روسری با کاله گیس هم. محجبه را به برداشتن روسری  ترغیب می کردند

.اخراج می شدند دانشجویان دو راه داشتند، یا روسری از سر برمی داشتند یا. در اینجا مطرح می شد

  مروه کاواکچی، نماینده ی منتخِب۱۹۹۹در سال . در مؤسسات دولتی هم ممنوعیت حجاب بحران  ساز بود

 که برای ادای سوگند با روسری در مجلس ترکیه حاضر شده بود، به اتهام نقض مقررات« فضیلت»حزب 

.اخراج شد داخلی مجلس از ادای سوگند منع و از مجلس

  اتفاق افتاد؛ زمانی که حزب عدالت و توسعه عبدهللا گل، وزیر امور۲۰۰۷نخستین تغییرات در سال 

همسر گل، خیرالنسا گل، زنی محجبه بود و این امر. خارجه ی وقت، را نامزد ریاست جمهوری کرد  

اما پس. منتقدان استدالل کردند که این امر مخالف اصل سکوالریسم در قانون اساسی است. مناقشه انگیز شد  

 تصمیم به حمایت از حزب عدالت و توسعه گرفت، گل به عنوان (MHP) از اینکه حزب جنبش ملی

.رئیس جمهور انتخاب شد

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/333641.stm
https://www.aa.com.tr/tr/28-subat/basortulu-olduklari-icin-egitim-haklari-engellendi-/1073903
https://tr.wikipedia.org/wiki/28_%C5%9Eubat_S%C3%BCreci
https://books.google.com.tr/books/about/The_Veiling_Issue_Official_Secularism_an.html?id=XYHp_StcyAC&source=kp_book_description&redir_esc=y
https://books.google.com.tr/books/about/The_Veiling_Issue_Official_Secularism_an.html?id=XYHp_StcyAC&source=kp_book_description&redir_esc=y
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.83349.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.83349.pdf


  به رغم مقاومت اولیه ی شورای عالی آموزش وپرورش و برخی از دانشگاه ها،۲۰۰۸سرانجام در سال 

 بسته ی» پس از تصویب ۲۰۱۳در اکتبر سال . اعالم شد پوشش روسری برای دانشجویان دانشگاه ها آزاد

 .در مجلس، چهار تن از نمایندگان با روسری در مجمع عمومِی مجلس شرکت کردند« دموکراتیزاسیون

 در پی همین اصالحات بود که سرانجام. شدند وکال و معلمان نیز با استناد به آن مجاز به استفاده از روسری

 پلیس. شد ، لطفیه سلوا چام از حزب عدالت و توسعه اولین نماینده ی محجبه ی ترکیه۲۰۱۵در انتخابات سال 

  اجازه ی استفاده از روسری را برای کارمندان زن صادر۲۰۱۷ و ۲۰۱۶و ارتش به ترتیب در سال های 

.کردند

 اما بنا بر قرائن، از زمان قدرت  گرفتن حزب. اکنون در بخش دولتی محدودیتی برای حجاب وجود ندارد

 عدالت و توسعه، اکثر مردان عضو این حزب تنها درصورت محجبه بودِن همسرانشان به پست های کلیدی

.در سطح سیاست کالن، داشتن حجاب به امری ضروری بدل شده است. منصوب می شوند

 

نقش زنان در ترکیه ی مدرن

 هویت ملی سکوالر یا هویت: بدن یک زن باید کدام فرهنگ سیاسی را نمایندگی کند 

مذهبی؟

 پس از تأسیس جمهوری ترکیه و ارائه ی تصویری از ملت به عنوان یک خانواده، نقش زنان به صحنه ی

 در این معنا صحنه ی عمومی، نوعی حوزه ی روابط خانوادگی و ظاهراً صمیمی بود که. عمومی منتقل شد

 در همین دوران نظم بخشیدن به بدن زن،. در آن جنسیت زنان نه کاال بلکه محور اصلِی اقتدارشان بود

 در فرایند سکوالریزاسیون و نوسازِی ترکیه، دولت. به عنوان نماد ملت، سکوالریسم و پیشرفت آغاز شد

 در همین معناست که حجاب از سر بر داشتن شرط الزم، تضمینی. زنان تأکید می کرد« رهایی»به شدت بر 

 شرافت و عفت زن مدرن ترکیه ای در چارچوب اخالقی سکوالر باید به شکلی. و تجسم دولت مدرن است

 زنانی واجد عاملیت که ابژه ی: تضمین می شد که به حضور زنان در فضاهای عمومی مشروعیت ببخشد

.جنسی نیستند و در پیشرفت کشور نقشی مؤثر دارند

 قرار بود که این زن. به چهره ای برجسته در نمادنگارِی دولت جدید بدل شد« زن جمهوری خواه»در واقع، 

 .جدید در رژه های رسمی حضور پیدا کند، پرچم ترکیه را در دست بگیرد و لباس مدرسه یا رزم بپوشد

 را هم در خانواده و هم در مدرسه« شهروندان خوب»همچنین انتظار می رفت که مادر شده و نسل آینده ی 

 ، الگوی زن«جاهل»و « عقب مانده»، روستایی، «سنتی»او موظف بود که برای زنان . پرورش دهد

.باشد« مدرن»

https://www.aa.com.tr/tr/secim-2015/lutfiye-selva-cam-karapurcekte-secim-ofisi-acti/46387
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/demokratiklesme-paketi-aciklandi/214907
https://web.archive.org/web/20080606042815/http:/www.ntvmsnbc.com/news/449024.asp


ملت نوین-این جمهوری نیازمند زن جدیِد بی حجاِب شهرِی تحصیل کرده ی مدرنی بود که نماینده ی دولت  

با کت شلوار تیره، موهایی کوتاه، بدون آرایش و بدون کوچک ترین اشاره ای به جنسیت، تهی شده از. باشد  

در اینجا بدن زن دارایی دولت. بنا بود که این زن جدید نماد ترکیه ی مدرن باشد«. جنسی»تمام نشانه های   

.جمهوری ترکیه بود

 ، ابتدا توسط روشنفکران«فضای عمومی»در همین جهت و در امتداد محور اصلِی جنسیت، طبقه و مذهب، 

 عثمانی که نگران زندگِی خانوادگی بودند و سپس توسط نخبگان جمهوری خواه ترکیه که نگران تصویر آن

 ، شکاف بین حکومت عثمانی و دولت جمهوری خواه را«پدرساالری»به بیان دیگر، تداوم . بودند، تعریف شد

 ملت-پدرساالرِی اسالمی جای خود را به پدرساالری غربی یا به طور واضح تر، پدرساالرِی دولت: پوشاند

 مفروضات کهنه با قواعد جنسیتِی جدید و قواعد سنتی با تبعیض های ناسیونالیستی و سکوالر و الگوهای. داد

.جنسیتِی جدید همسو شدند

 از ابتدای تأسیس جمهوری ترکیه تا به امروز بحث بر سر بدن و پوشش زنان، محل مبارزه بین گروه های

 سیاسی مختلف بوده است، و احزاب سیاسی با تعیین تکلیف برای انواع لباس های زنان، همچنان به تعریف

 بدن زنان در عرصه ی عمومی محل خطر است و گرفتار در پرسشی. ادامه می دهند« هویت زنان»خود از 

 هویت ملی سکوالر: بدن یک زن باید کدام فرهنگ سیاسی را نمایندگی کند: ساده اما در تضاد با عاملیت زن

یا هویت مذهبی؟

:می نویسد دنیز کاندیوتی، نویسنده و پژوهشگر روابط جنسیتی و سیاست های توسعه ای در خاورمیانه،

ظاهراً زنان قدرت. بین پاکدامنِی جنسی زن و شرافت خانوادگی، ارتباط نزدیکی برقرار است  

 بی حدوحصری دارند زیرا هرگونه رفتار نادرست از سوی آن ها می تواند باعث شرم و رسوایی مردان

بی حجابی در جامعه ای مسلمان می تواند موجب آبروریزی خانواده شود، درست همان. جامعه یا خانواده شود  

این نشان می دهد که نظم پدرساالرانه ی. کاری که حجاب می تواند در جامعه ای با دولت سکوالر انجام دهد  

.جامعه ی عثمانی هنوز در جمهوری سکوالر برقرار است و حاکم بر سیاست جنسیتی است

 در دوره های مختلف تاریخِی جمهوری ترکیه روسری، و در معنایی وسیع تر، نحوه  ی پوشش که امری

 شخصی است، به نمادی سیاسی بدل شده؛ نمادی که هزاران زن را از حق تحصیل، اشتغال و درنهایت

 این زنان. استقالل باز داشته و بیش از هرچیز زنان طبقات فرودست و روستایی را به حاشیه رانده است

 نه تنها با ستم جنسیتِی شکل گرفته در بستر تاریخی مردساالرانه در نظام خانواده بلکه با ستم طبقاتِی

 درنهایت چنین به نظر می رسد که هنوز عاملیت. تحمیل شده از سوی حاکمیت نیز دست به گریبان بودند

 زنان و حق حاکمیتشان بر بدن، نحوه ی پوشش و انتخاب هایشان نه تنها به رسمیت شناخته نشده بلکه به محل

.منازعه  برای کسب رأی و پیروزی در انتخابات بدل شده است

http://kaynakca.hacettepe.edu.tr/eser/6821322/osmanli-dan-cumhuriyet-e-feminizm


 که خود را اولین انجمن زنان فمینیست مسلمان ترکیه می داند، در واکنش به الیحه ی« انجمن زنان هاوله»

:با صدور بیانه ای اعالم کرد« ضمانت قانون اساسی برای روسری»

زنان مسلمانی که روسری بر سر ندارند به اندازه ی بقیه. مسئله ی روسری تنها به زنان مربوط است  

البته دیگر از اینکه. (سیاست ممنوعیت یا اجبار حجاب، هر دو، موضوع مبارزه ی ماست. مسلمان اند  

خب، پس ما چه می خواهیم؟ ما خواهان برابری برای تمام اقشار) مجبوریم این را بگوییم، شرمگین نیستیم  

می خواهیم بتوانیم داستان همه ی انسان ها زیر این سقف. جامعه و انتخاب های بیشتر برای همه ی زنان هستیم  

هنوز هم ادامه دارد»را بشنویم چون هدفمان حذف و غلبه بر تاریخی نیست که امروز شروع نشده بلکه  !«

 

سایت آسو
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